
 

 נספחים - עצימויות אימון
 

 שחייה:
 

 נבצע טסט ל-1000 מטרים ונקבל קצב למאה מטרים.
 על ידי הקצבים נגדיר עצימויות V בצורה הבאה:

 
Pace Name Velocity Zone 

>T+10 Recovery V1 
T+5-T+10 Endurance V2 

T - T+5 Tempo V3 
T - 5-T Threshold V4 

T-8 - T-5 Speed V5 
<T-8 Max. Speed V6 

 
 V1 התאוששות, קל מאוד.

 V2 סיבולת, ניתן להחזיק זמן רב בקצב זה.
 V3 טמפו, קצב טסט ל-1000.

 V4 סף, קצב מהיר במספר שניות למאה מקצב טסט 1000.
.V4 מהירות, קצב מהיר במספר שניות מקצב V5 

 V6 מהירות מירבית, עצימות מקסימלית.
 

 רכיבה:
 

 נעבוד על פי הפרמטרים הבאים: תחושת מאמץ, טווחי דופק וטווחי הספק.
 

שהוא מרגיש הוא כמה מאמץ בזמן הספורטאי יישאל בהם 1-10 בסולם מוגדרת מאמץ               תחושת
מספר דרושות הספורטאי. עובד בה העצימות את נונת 10 עד מ-1 שתינתן התשובה               מתאמץ,
מאמץ תחושת לקבוע מנת על שלו היכולות את טוב יכיר שהספורטאי מנת על אימון                עונות
הטבלאות הספק, או דופק כגון נוסף אובייקטיבי בפרמטר להשתמש מומלץ איכותית.             בצורה

 המקבילות לתחושת המאמץ מוגדרות כאן בהמשך.
אורך אם כלומר הנתון. הסט לאורך האפשרי ל-100% היא הכוונה ,10 מאמץ שבתחושת               נזכור
להבדיל דקות. ל-10 האפשר ביותר הגבוה מאמץ הממוצע הוא 100% אזי דקות, 10 הוא                הסט
שעה לחצי המקסימום מתוך נגזרים וה-% מאחר FTP-ל מעבר לעבוד ניתן שם              מהספק,
ניתן לא אך שעה, חצי של מטסט מאמץ 120% על דקה במשך לעבוד ניתן למשל,                 (הטסט).
בהספק מאמץ בעוד הסט לאורך סובייקטיבית היא מאמץ תחושת .12 מאמץ בתחושת              לעבוד

 נגזר מתוך הטסט תמיד.
 
 

 טווחי הספק על פי טסט 30 דקות:

 
 

 לקריאה מורחבת בכתבה של תום בשוונג על שימוש בטווחי אימון ברכיבה

http://www.shvoong.co.il/columns/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A8/


 

 את טווחי הדופק נגדיר על פי הטסט לחצי שעה בצורה הבאה על פי הטבלה:
נשתמש .LTHR-כ אותו ונגדיר הטסט של האחרונות דקות מהעשרים דופק הממוצע את              נגזור

 ב-LTHR ובטבלה לקביעת עצימויות אימון.
 

 
 

 למשל, אם LTHR=170, אז:
 

HR Zone Name Zone 
116> Active Recovery 1 

116-141 Endurance 2 
141-160 Tempo 3 
160-178 Threshold 4 

178< VO2Max 5 
Not Relevant Anaerobic 6 
Not Relevant Neuromascular 

Power 
7 

 
 

 ריצה:
 

להיות T את ונגדיר לק"מ בדקות הקצב כלומר לקילומטר, הזמן פרמטר פי על נעבוד                בריצה
  הקצב הממוצע הגבוה ביותר לחצי שעה.

 נשתמש ב-T על מנת להגדיר את עצימויות האימון על פי הטבלה הבאה:
 
 

Pace Name Zone 
>T+70 Active Recovery 1 

T+40 to T+70 Endurance 2 
T+40 to T+10 Tempo 3 
T+10 to T-10 Threshold 4 

<T-10 VO2Max 5 
 


